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Rita-você-é-um-doce
Telma Guimarães Castro Andrade
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Este guia tem em vista a reflexão sobre uma questão de funda-
mental importância que tem afetado adolescentes do mundo todo:
a preocupação extrema com a estética corporal e os riscos para a
saúde.
As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. As pri-
meiras se destinam a motivar o aluno para a leitura integral da obra
e sensibilizá-lo para as questões que envolvem o universo adolescen-
te. O conjunto de atividades seguinte procura promover a integração
entre texto e contexto, utilizando o primeiro como ponto de partida
para a discussão do tema gerador deste projeto. As últimas atividades
consistem na pesquisa e socialização de informações por meio da
elaboração de textos informativos, organizados em forma de uma
revista convencional ou eletrônica.
Professores de todas as disciplinas podem contribuir para a realiza-
ção das atividades presentes neste guia, uma vez que elas não se
referem a um conteúdo específico, mas a procedimentos de leitura e
pesquisa, bem como ao desenvolvimento de valores e atitudes.
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Motivação para a leitura

1. Faça um levantamento junto aos alunos sobre que diários de ado-
lescentes publicados eles já leram. Caso não tenham lido nenhum,
copie o seguinte texto na lousa e proponha a sua leitura:

Primeiro dia de fevereiro de 1988

Maravilha! O mês começando com festa! Aniversário das gê-
meas da minha turma. Cristina e Cláudia. A cara uma da outra.
No colégio, todo mundo confunde. Só o Júlio, namorado da Cristina,
nunca erra. Paixão é paixão. A Cláudia e eu andamos sonhando
com uma assim.

(Vivina de Assis Viana. Sabe de uma coisa?. São Paulo: Atual, 1989.)

2.Relembre algumas características de um diário: o contexto de pro-
dução, a intencionalidade, o destinatário, os conteúdos normal-
mente encontrados nesse tipo de texto, etc.

3. Proponha aos alunos que, durante uma semana, escrevam em um
diário o que aconteceu em seu dia a dia, expressando também seus
pensamentos, sentimentos, etc. em relação aos fatos ocorridos. A
seleção dos acontecimentos a serem relatados fica a critério dos
próprios alunos.

4.Peça-lhes que, após uma semana, releiam o que escreveram e
listem os principais assuntos presentes no diário. Por exemplo:
acontecimentos envolvendo relações familiares, amizades, na-
morados, escola e outras preocupações que ali se apresentaram.
A seguir, faça um levantamento dos cinco temas mais presentes
nos diários individuais e discuta com os alunos as possíveis ra-
zões para esses assuntos serem mais constantes nos diários pro-
duzidos por eles.
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5. Apresente o livro Rita-você-é-um-doce à turma e adiante que se
trata de um diário de uma adolescente. Oriente os alunos a obser-
varem a capa estabelecendo relações entre título e imagem, e a
fazerem suposições a respeito da história que vão ler, de como
seria Rita, etc. Depois, pergunte a opinião deles sobre a seguinte
questão: Será que, no diário de Rita, aparecerão os mesmos temas
listados por vocês na atividade anterior?

Do texto ao contexto

6. Relembre com os alunos que uma das preocupações de Rita refe-
re-se a seu corpo. Ela se considera um pouco “gordinha”. Leia para
a turma o seguinte trecho da obra Rita-você-é-um-doce (p. 26)
como exemplo e, a seguir, peça aos alunos que citem outras situa-
ções em que essa questão vem à tona no livro.

Nunca acreditei em azarão. Agora podia. Levantei cedo, vesti
minha calça nova. Reles tentativa. Contorcionista faria curso co-
migo. Deitei na cama, encolhi a barriga, fiz uns abdominais e
nada. A dita não entrava nem matando. Me olhei no espelho. Onde
foi que errei? O bicho parecia responder: “No chocolate de ontem,
Rita”. Não desisti. Respirei fundo e comecei tudo de novo. Entrou
colada, mas entrou. Parecia costurada no corpo. Respiração é real-
mente fundamental, nesses casos. Decidi, de uma vez por todas,
botar a geleia pra correr, juntamente com o açúcar e os lanchinhos
do intervalo das aulas. Saí voando pra prova. Que prova? Cheguei
atrasada. O professor não me deixou entrar. Droga! Só atrasei
quarenta minutinhos. Fiquei doida de raiva! Tudo por uma calça...
Se fosse por uma esmeralda... Mas uma calça apertada!...

7.Diga-lhes que, embora seja uma preocupação, a questão da estéti-
ca corporal não afeta a autoestima ou a segurança da personagem
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Rita. Porém, essa questão tem afetado adolescentes em todo o
mundo, acarretando, muitas vezes, graves problemas de saúde.
Pergunte aos alunos o que sabem e pensam sobre esse assunto.

8.Os textos abaixo se referem ao tema em discussão. Tire cópias
deles e as distribua aos alunos, propondo uma leitura atenta:

O corpo — nosso cartão de visitas

Por dra. Ana Stein

Nossa autoimagem é resultado de nossa própria experiência,
construída no decorrer de nossas vidas. É segundo essa imagem
que nos comportamos, nos projetamos nas relações interpessoais e
até damos forma ao nosso corpo.

O corpo torna-se o veículo que permeia as relações e as comu-
nicações verbais e não verbais entre as pessoas. O corpo é um
“cartão de visita”. Ele se antecipa à fala. Ele chega primeiro, car-
regado de impressões e expressões.

Nesse universo das relações humanas, onde o corpo, a for-
ma, a beleza estética se apresentam primeiro, nossas crenças e
nossos conceitos, que já estão interiorizados, vem à tona quando
nos observamos e observamos as outras pessoas no cotidiano.
Principalmente, quando o que vemos e sentimos não corresponde
ao nosso ponto de vista ou não se enquadra no padrão imposto
pela sociedade.

Não podemos negar a beleza e sedução de corpos esculturais,
bem delineados, onde a natureza foi extremamente generosa. Mas
e os corpos que não se enquadram nesse padrão estético? [...] São
tantos os rótulos... É um olhar cruel frente às outras pessoas. Um
olhar em que o observador exclui, aponta e separa. Parece que não
há espaço para o outro existir. A forma chega antes? Sim. Mas
não determina o essencial, o interior da pessoa.
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Por outro lado, tem o olhar frente a si mesmo, que é tão cruel e
limitador, ou mais, porque atua diretamente na autoestima. Se a
autoimagem corporal/emocional/mental não corresponde aos apelos
internos e externos ocorre sofrimento, angústia, principalmente
se a parte que incomoda ocupa a maior parte de nossa atenção.

[...]

(Fonte: http://www.escelsanet.com.br/sitesaude/artigos__cadastrados/
artigo.asp?art=517)

Transtornos alimentares

Ninguém se assusta quando ouve uma adolescente magricela
recusar uma mordida no sanduíche da amiga dizendo estar de
regime. O uso indiscriminado de inibidores de apetite tampouco
gera reprimendas mais intensas. (Jornal do Brasil, 14 de outubro
de 2001.)

Esses comportamentos, porém, podem ser um sinal de alerta
para um problema mundial que atinge 1% da população feminina
entre 18 e 40 anos e pode levar à morte. Mas que só agora começa
a receber a atenção devida no Brasil.

Os transtornos alimentares constituem uma verdadeira “epi-
demia” que assola sociedades industrializadas e desenvolvidas aco-
metendo, sobretudo, adolescentes e adultos jovens. Quais serão os
sintomas dessa epidemia emocional?

De um modo geral, o pensamento falho e doentio das pessoas
portadoras dessas patologias se caracteriza por uma obsessão pela
perfeição do corpo. Na realidade, trata-se de uma “epidemia de
culto ao corpo”.

Essa “epidemia” se multiplica numa população patologica-
mente preocupada com a perfeição do corpo e que está sendo afe-
tada por alterações psíquicas caracterizadas por distúrbios na re-
presentação pessoal do esquema corporal. [...]
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Essa busca obsessiva da perfeição do corpo tem várias for-
mas de se manifestar e, algumas delas, diferem notavelmente
entre si. Existem os transtornos alimentares mais tradicionais,
que são a anorexia e bulimia nervosas, mas, não obstante, exis-
tem outros que se estimulam e desenvolvem na denominada “cul-
tura do esbelto”.

[...]

 (Fonte: http://gballone.sites.uol.com.br/temas/alimen__inde.html)
(Sobre anorexia, bulimia e vigorexia ver: http://www.psiqweb.med.br)

Plástica para mudar

[...]

Em quase dez anos, triplicou a proporção de jovens que se
submetem a plásticas em busca, principalmente, de narizes e seios
mais bonitos. “Em 1994, 5% das cirurgias estéticas no país eram
feitas em jovens contra 15% hoje”, diz o plástico Garabet Kara-
bachian Neto, de São Paulo. O amadurecimento precoce explica a
curva ascendente para o presidente da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica (SBCP), Luiz Carlos Celi Garcia: “A vaidade
também chega mais cedo numa sociedade que cultua o corpo”,
resume.

[...]

(Fonte: http://revistacrescer.globo.com/Crescer/
0%2C19125%2C2336%2C00.html)

9. Com base nos conhecimentos prévios dos alunos e na leitura dos
textos da atividade anterior, promova uma discussão sobre a preo-
cupação extrema com a estética corporal e os riscos para a saúde.
Eis algumas perguntas para estimular a discussão:

• A partir de quais referências se constrói a autoimagem corporal?
• Existe um modelo de beleza corporal? Em caso de resposta afir-

mativa, de onde vem esse modelo?
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• Até que ponto a aparência influi nas relações sociais e afetivas?
Não corresponder a um ideal de beleza corporal pode significar
estar excluído?

• Já tiveram notícia (por intermédio de conhecidos ou por meio
da mídia) de casos de adolescentes que ficaram doentes por
perseguirem um ideal de beleza?

Elaboração de uma revista

10.Proponha aos alunos uma pesquisa bibliográfica e de campo so-
bre as possíveis causas da preocupação extrema dos jovens com a
estética corporal e suas possíveis consequências para a saúde. O
resultado da pesquisa deverá ser apresentado na forma de uma
revista, que tenha a função de socializar as informações e opi-
niões obtidas. Em primeiro lugar, peça aos alunos que se organi-
zem em quatro grupos. Cada grupo será responsável pela pesqui-
sa de um dos itens sugeridos abaixo, incluindo imagens, sob a
orientação de um professor de uma dada disciplina:

• padrão de beleza corporal ao longo dos tempos;
• papel dos meios de comunicação na construção de um determi-

nado padrão de beleza corporal;
• beleza corporal como fator de exclusão social;
• perigos para a saúde no processo de perseguição de um deter-

minado padrão corporal: anorexia, bulimia e vigorexia.

Livros, jornais, revistas, sites da internet podem ser consultados,
bem como podem ser realizadas entrevistas com especialistas ou
pessoas que, de algum modo, se considerem afetadas pelo tema
em questão.

11. Cada item pesquisado deve ser transformado em uma reportagem
ou em um artigo da revista. O seguinte roteiro poderá auxiliar
nesta etapa do trabalho. É importante que se observem os recur-
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sos materiais da escola no planejamento e na execução da ati-
vidade:

• definição do público-alvo da revista (a linguagem a ser utiliza-
da relaciona-se diretamente com esta questão);

• definição dos objetivos dos textos: informar, alertar, denunciar,
criticar, orientar, etc.;

• definição do suporte: papel ou eletrônico (se por meio eletrôni-
co, peça a orientação de alguém responsável por Informática
na escola, para a criação e socialização da revista em um site
ou na intranet, por exemplo);

• produção dos textos com base nas pesquisas feitas (recomenda-
se a observação atenta dos gêneros textuais reportagem e artigo);

• revisão dos textos produzidos por grupos de alunos orientados
por professores;

• definição do projeto gráfico da revista (como organizar em cada
página textos e imagens);

• criação da capa, do índice e de um texto de apresentação;
• planejamento da reprodução de exemplares e da distribuição,

caso o suporte seja papel (será distribuída para a escola toda?,
para a comunidade?, ou haverá apenas poucos exemplares a
serem distribuídos para grupos determinados?). Se optarem pela
revista eletrônica, divulgar o endereço por meio de cartazes
espalhados pela escola ou comunidade.
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